VRT-PZA
Art.-Nr. 9148
15...24 V-, 7dRegulator temperatury
pomieszczeñ z
tygodniowym
programem grzewczym

SZANOWNI PAÑSTWO
Przed uruchomieniem regulatora temperatury
pomieszczeñ VRT-PZA prosimy o zapoznanie siê z
niniejsz¹ instrukcj¹.
Uwaga:
Monta¿ i ustawienie urz¹dzenia mo¿e byæ
dokonywane wy³¹cznie przez zak³ad autoryzowany.
Jakiekolwiek samodzielne zmiany w urz¹dzeniu, jak
równie¿ w po³¹czeniach elektrycznych s¹
niedopuszczalne.
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P£YTA CZO£OWA
L. Prze³¹cznik rodzaju pracy instalacji:
ze sta³¹ obni¿on¹ temperatur¹ niezale¿nie od
programu czasowego
ze sta³¹ temperatur¹ ogrzewania dziennego
niezale¿nie od programu czasowego
wg ustawionego na zegarze steruj¹cym
programu czasowego
2.Pokrêt³o nastawy temperatury dziennej
3.Wyœwietlacz dnia tygodnia (3a), rodzaju pracy instalacji
(3b), aktualnej godziny (3c), temperatury pomieszczenia
(3d), programu grzewczego (3e).
4.Przycisk "PARTY”
5.Przycisk "1..7" wyboru dnia tygodnia
6.Przycisk " " do wprowadzania aktualnego czasu i czasów
prze³¹czania
7.Przycisk " ” do kontroli ustawionych okresów
grzania z pe³n¹ i obni¿ona temperatur¹
8.Przycisk " “ do odczytu i nastawy temperatury nocnej
9.Przycisk „ b” do równoczesnego programowania dla kilku
dni tygodnia wzglêdnie kopiowania programu dziennego
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10. Przycisk , Pro" do programowania funkcji wprowadzonych
za pomoc¹ przycisków 5-9
1 l. Przycisk "-" do zmniejszania wartoœci nastawianej
12. Przycisk "+" do zwiêkszania wartoœci nastawianej

SPIS TREŒCI
INSTRUKCJA OBS£UGI
L. Zastosowanie: informacje o funkcjach regulatora i mo¿liwoœciach oszczêdzania energii

1
2

2. Rodzaj dzia³ania, programowanie: informacje o wyborze rodzaju dzia³ania regulatora i ogólne wskazówki
dotycz¹ce programowania

3
4
5

3. Ustawianie zegara: informacje o odczytywaniu i ustawianiu czasu
4. Ustawianie temperatury pomieszczeñ; informacje o regulacji temperatur nocnej i dziennej
5. Programowanie okresów grzewczych; informacje o programie podstawowym, obserwacji i wprowadzaniu
okresów grzewczych

6
7

6. Funkcje specjalne: informacje o funkcji "PARTY", ochronie przed zamarzaniem i braku zasilania
7. Temperatura zasilania: informacje o nastawach na kotle
INSTRUKCJA MONTA¯OWA

8
9
10
11

8. Monta¿: informacje o zakresie zastosowañ i kolejnoœci monta¿u
9. Pod³¹czenie elektryczne: informacje o pod³¹czeniu do kot³a
10. Uruchomienie: informacje o pierwszym uruchomieniu, regulacji dwupunktowej/analogowej, wyœwietlaniu 12/24-godzinnym
11. Dane techniczne: informacje o pod³¹czaniu, parametrach, histerezie i rezerwie dzia³ania
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1 ZASTOSOWANIE
1.1 Funkcje
Regulator temperatury pomieszczeñ VRT-PZA
umo¿liwia niezale¿ne regulowanie temperatury dla okresów
grzania "dzieñ” i dla obni¿onej temperatury “noc". Istnieje przy
tym mo¿liwoœæ ustawienia do 3 okresów grzewczych dziennie.
Od pocz¹tku do koñca okresu grzewczego pomieszczenie
bêdzie ogrzewane do ustawionej przez u¿ytkownika
,temperatury dziennej". Pomiêdzy tymi okresami grzania,
w okresach grzania z obni¿on¹ temperatur¹, regulator VRT-PZA
reguluje temperaturê do ustawionej "temperatury nocnej'.
Mo¿na te¿ zaprogramowaæ okresy grzania indywidualnie na
ka¿dy dzieñ, jak równie¿ na kilka dni wspólnie. Ponadto
w ka¿dej chwili mo¿na ustawiæ zaprogramowany wczeœniej
fabryczny program podstawowy. Przycisk PARTY" (4) umo¿liwia
prze³¹czenie na grzanie do temperatury dziennej równie¿ w
trakcie nastêpuj¹cego okresu obni¿onej temperatury. Je¿eli
przycisk "PARTY" zosta³ uaktywniony w trakcie ostatniego okresu
grzania jednego dnia, to a¿ do koñca pierwszego okresu
grzania nastêpnego dnia, ogrzewanie bêdzie regulowane do
temperatury dziennej.
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1.2 Mo¿liwoœci oszczêdzania energii
Ograniczanie temperatury w pomieszczeniach
Wystarczy ograniczyæ temperaturê pomieszczeñ do
indywidualnych upodobañ i zapotrzebowania.
Ka¿dy stopieñ powy¿ej tej wartoœci oznacza
niepotrzebne zu¿ycie energii rzêdu 6%.
Obni¿anie temperatury pomieszczeñ.
Wskazane jest obni¿enie temperatury pomieszczeñ w nocy i w
czasie nieobecnoœci.
Rozszerzanie okresów obni¿enia temperatury
Pocz¹tek za³¹czania b¹dŸ wy³¹czania ogrzewania powinien
nast¹piæ z odpowiednim wyprzedzeniem ok.. 1 godz )
z uwzglêdnieniem bezw³adnoœci cieplnej budynku.
Bezw³adnoœæ cieplna budynku pozwala tylko na stopniowe
obni¿anie siê temperatury w pomieszczeniach.

1 ZASTOSOWANIE
Wietrzenie krótkie lecz intensywne
W czasie okresu grzewczego nale¿y otwieraæ okna tylko
do wietrzenia, a nie w celu regulacji temperatury. Krótkie,
intensywne wietrzenie jest bardziej efektywne i
energooszczêdne ni¿ d³ugo uchylone okno.
Przy wietrzeniu wskazane jest cofniêcie prze³¹cznika rodzaju
dzia³ania (1) na pozycjê “ ”. Dziêki temu unikamy
niepotrzebnego w³¹czenia siê ogrzewania.

1

Lokalizacja regulatora temperatury pomieszczeñ
Aby regulator temperatury pomieszczeñ móg³ prawid³owo
dokonywaæ pomiarów cyrkuluj¹cego powietrza, nie nale¿y
go zas³aniaæ meblami, zas³onami czy innymi przedmiotami.
Pe³ne otwarcie zaworów grzejnikowych
Prosimy o pozostawienie w pomieszczeniu, w którym znajduje
siê regulator temperatury pomieszczeñ, stale w pe³ni otwartych
zaworów grzejnikowych.
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2 RODZAJ DZIA£ANIA, PROGRAMOWANIE
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2 RODZAJ DZIA£ANIA, PROGRAMOWANIE
2.1 Wybór pracy instalacji
Prze³¹cznikiem rodzajów dzia³ania (rys. 2.1) mo¿na dopasowaæ
pracê instalacji do Pañstwa potrzeb. W zale¿noœci od rodzaju
budynku i temperatury zewnêtrznej po pewnym czasie ustawi siê
po¿¹dana temperatura pomieszczeñ.
Przy nastawie “ ”temperatura pomieszczeñ bêdzie stale
regulowana wg temperatury nocnej (ustawienie
fabryczne 15 °C).
Przy nastawie” ” temperatura bêdzie stale regulowana do
wartoœci ustawionej na pokrêtle wyboru temperatury dziennej,
bez uwzglêdniania programu zegarowego.
W ustawieniu “ ” temperatura w pomieszczeniu bêdzie
regulowana automatycznie, zgodnie z wprowadzonym
tygodniowym programem grzewczym.
2.2 Ogólne uwagi o programowaniu
Programowanie zostaje uaktywnione poprzez wciœniecie
przycisku PRO (10). Na wyœwietlaczu ukazuje siê napis PRO
(rys. 2.2). Teraz mo¿na wywo³aæ ¿¹dane funkcje ustawienia
poprzez uruchamianie odpowiadaj¹cych im przycisków

funkcyjnych (5-9), np. przycisku “ ” (6) do ustawiania godzin.
Litera p przy wyœwietlonej wartoœci wskazuje, ¿e wartoœæ ta
mo¿e byæ zmieniana, patrz rys. 2.3.
Po zakoñczeniu wprowadzania nowych wartoœci mo¿na
wy³¹czyæ tryb programowania poprzez ponowne wciœniêcie
przycisku PRO. Wartoœci ustawione zostan¹ zapisane na sta³e.
Je¿eli zapomnieliœmy o wciœniêciu przycisku PRO, regulator
temperatury pomieszczeñ VRT-PZA po 5 minutach
samoczynnie prze³¹cza siê na normalne dzia³anie. W trybie
podstawowym na wyœwietlaczu widoczne s¹: dzieñ tygodnia,
godzina rodzaj dzia³ania i temperatura, np. na rys. 2.6:
5
pi¹ty dzieñ tygodnia (pi¹tek)
ogrzewanie wg "temperatury dziennej" przy
tygodniowym programie grzewczym
19:58 aktualna godzina
20 °C zmierzona temperatura w pomieszczeniu, 20 °C.
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3 USTAWIENIE ZEGARA

12:00 p

1

Rys.3.1

Rys.3.3

Rys.3.2

19:58 p 19:58 20 c
5

Rys.3.4
10

5

Rys.3.5

12:00 p
5

3 USTAWIENIE ZEGARA
3.1 Odczytywanie czasu zegarowego
Kolejne cyfry oznaczaj¹:
1 -dzieñ tygodnia (poniedzia³ek)
12:00 - aktualna godzina
: - miga, gdy dzia³a program zegarowy
20 °C -zmierzona temperatura.
3.2 Ustawianie dnia tygodnia i godzin
Wcisn¹æ przycisk programowania PRO (10), regulator
temperatury pomieszczeñ prze³¹cza siê na dzia³anie
programuj¹ce. Na ekranie (3) ukazuje siê napis
PRO (rys. 3.1). Wcisn¹æ przycisk godzin (6), na ekranie
pojawi siê ustawiona godzina oraz litera p; na rys. 3.2: gdzie,
1 - oznacza Poniedzia³ek,
12.00 - godzinê
p - dzia³anie programuj¹ce
Przycisk dni tygodnia 1...7 (5) s³u¿y do ustawiania aktualnego
dnia tygodnia - na rys. 3.4-5 (pi¹tek).

Przyciskiem ustawiania - (11) mo¿na cofn¹æ zegar.
Przyciskiem ustawiania + (l2) mo¿na przesun¹æ zegar do
przodu, na rys. 3.4 na 19:58. Ponowne wciœniêcie przycisku
"PRO“(10) koñczy tryb programowania.
Na ekranie powraca standardowa sygnalizacja,
a wiêc:
5 dzieñ tygodnia
ogrzewanie wg temperatury dziennej
19:58 aktualna godzina
20 °C zmierzona temperatura pomieszczeñ, 20 °C.
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4 USTAWIANIE TEMPERATUR POMIESZCZEÑ
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4 USTAWIANIE TEMPERATUR POMIESZCZEÑ
4.1 Nastawa temperatury dziennej
Pokrêt³em do wyboru temperatury dziennej (4.1) mo¿na ustawiæ
optymaln¹ temperaturê na czas pobytu w pomieszczeniu
mieszkalnym. Regulator temperatury steruje c.o. do uzyskania
tej temperatury dziennej w czasie zaprogramowanych (wg
rozdzia³u 5) okresów grzania.
Zalecenie: Pocz¹tkowo nale¿y ustawiæ pokrêt³o wyboru
temperatury dziennej (2) miêdzy 18-20 °C.
Uwaga: Ustawiona pokrêt³em do wyboru temperatury
dziennej wartoœæ jest odczytywana co 30 sekund. W zwi¹zku
z tym zmiana zadanej temperatury mo¿e nast¹piæ po up³ywie
max. 30 sekund od chwili ustawienia pokrêt³a.
4.2 Wyœwietlanie temperatury nocnej
Wartoœæ ustawionej temperatury nocnej jest wyœwietlana po
wciœniêciu przycisku " ” (8) rys. 4 2).
Jest ona ustawiona fabrycznie na 15 °C. Aby zmieniæ tê
wartoœæ nale¿y postêpowaæ wg punktu 4-3. Przywrócenie
normalnego trybu wyœwietlania nastêpuje po przyciœniêciu
jednego z przycisków (5), (6), (11) lub (12).

4.3 Zmiana nastaw temperatury nocnej
Temperaturê pomieszczeñ dla okresów z "temperatur¹ nocn¹"
reguluje siê nastêpuj¹co:
Wcisn¹æ przycisk PRO (10), regulator prze³¹czy siê w tryb
programowania (rys. 4.3). Uruchomiæ przycisk temperatury
nocnej (8), na ekranie uka¿e siê litera P przed ustawion¹
wartoœci¹ "temperatury nocnej" (rys. 4.4). Przyciskami nastaw
"+" lub "- “ mo¿na ustawiæ wartoœæ ¿¹danej temperatury
w zakresie:
od 5 °C do 20 °C. (na rys. 4.5 do 17 °CJ. Przyciskiem
ustawiania “- “ (11) mo¿na zmniejszyæ "temperaturê nocn¹"
do min. 5 °C.
Ponowne wciœniêcie przycisku "PRO" pozwala na
prze³¹czenie regulatora w tryb regulacji.
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5 PROGRAMOWANIE OKRESÓW GRZANIA
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5 PROGRAMOWANIE OKRESÓW GRZANIA
5.1 Przedstawienie okresów grzewczych
W regulatorze VRT-PZA mo¿na zaprogramowaæ do trzech
okresów grzania na dobê. Nale¿y jedynie ustaliæ moment
pocz¹tku i koñca danego okresu grzania. Okresy grzania dla
ka¿dego dnia tygodnia mo¿na zaprogramowaæ niezale¿nie.
Kolejnoœæ okresów grzania w ci¹gu doby jest pokazana
symbolicznie na ekranie (3e, rys. 1).
Przy tym górne, poziome segmenty symbolizuj¹ okresy grzania
z temperatur¹ dzienn¹, dolne-grzania z temperatur¹ obni¿on¹.
Pionowe segmenty symbolizuj¹ punkty prze³¹czania. Je¿eli
chcecie Pañstwo ogrzewaæ np. od 6.00 do 22.00, potrzebny
jest tylko jeden okres grzania. Wymazane okresy grzania
przedstawione s¹ jako pionowa kreska (rys. 5.3).

5.2 Przegl¹danie punktów prze³¹czania
Wcisn¹æ przycisk punktów prze³¹czania (7),
na ekranie ukazuje siê profil danego dnia tygodnia (rys. 5.1).
Na pocz¹tku wyœwietlony zostaje czas prze³¹czenia zwi¹zany
z migaj¹cym segmentem. Na rys. 5.l pocz¹tek pierwszego
okresu grzewczego dla 5 dnia tygodnia (pi¹tek], wskazuje
godzinê 6.00. Uruchomiæ ponownie przycisk punktów
prze³¹czania (7), na ekranie widoczna jest godzina
nastêpnego punktu prze³¹czania (migaj¹ca). Na rys. 5.2
koniec pierwszego okresu grzania wypada no godzinê
22.00. Wcisn¹æ przycisk dni tygodnia 1...7 (5), dziêki temu
mo¿na zobaczyæ okresy grzania dla innego dnia tygodnia,
np. niedzieli (rys. 5.4). Je¿eli chcielibyœcie je Pañstwo zmieniæ,
nale¿y ustawiæ okresy grzania wg wskazówek z rozdzia³u 5.4.
Powrót do normalnego trybu wyœwietlania nastêpuje
po przyciœniêciu jednego z przycisków (6), (8), (11) lub (12)
(rys. 5.5).
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5 PROGRAMOWANIE OKRESÓW GRZANIA
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5 PROGRAMOWANIE OKRESÓW GRZANIA
5.3. Program podstawowy
Je¿eli nie wprowadzimy zmian czasów prze³¹czania, regulator
temperatury pomieszczeñ pracuje wg fabrycznego programu
podstawowego:
Czas grzania z temperaturê dzienn¹: 6.00-22.00
Czas obni¿enia z temperaturê nocn¹: 22.00- 6.00
Temperatura nocna: 15 °C.
Regulator temperatury VRT-PZA reguluje temperaturê
pomieszczeñ w ka¿dym z siedmiu dni tygodnia miêdzy 6.00 a
22.00 do ustawionej na pokrêtle (wyboru temperatury dziennej)
wartoœci (patrz rozdzia³ 4.1). W czasie miêdzy 22.00 a 6.00
reguluje on temperaturê pomieszczeñ do temperatury nocnej 15
°C (patrz rozdzia³ 4.2). Z takim programem podstawowym po
wprowadzeniu czasu zegarowego mo¿na uruchomiæ regulator
na normalne dzia³anie reguluj¹ce.
5.4. Wprowadzanie okresów grzania
Zamiast programu podstawowego mo¿na ustawiæ
indywidualny okres ogrzewania.
W tym celu nale¿y wcisn¹æ przycisk programowania PRO (10),
regulator prze³¹cza siê w tryb programowania (rys. 5.6).

Wcisn¹æ przycisk punktów prze³¹czania
(7);
zaprogramowane dla wyœwietlonego dnia okresy grzewcze
poka¿¹ siê na ekranie (rys. 5.7). Migaj¹cy segment pokazuje
punkt prze³¹czania dla pocz¹tku pierwszego okresu
grzewczego. Wcisn¹æ przycisk dni tygodnia 1...7 (5), a¿ na
ekranie zostanie wyœwietlony dzieñ tygodnia, który ma zostaæ
zaprogramowany, tutaj 7 - niedziela (rys. 5.8). Godzinê punktu
prze³¹czenia mo¿na ustawiæ za pomoc¹ przycisków nastaw
"+" oraz "-" w odstêpach dziesiêciominutowych (np. do
pokazanej na rysunku 5.9 wartoœci): D³u¿sze przytrzymanie
przycisków + lub - powoduje szybsze przestawianie czasu, z
pocz¹tku w odstêpach 10-minutowych, przy d³u¿szym
przetrzymaniu w odstêpach 1-godzinnych
Uruchomiæ przycisk punktów prze³¹czania
(7), a¿ kolejny
punkt prze³¹czania wymagaj¹cy przestawiania zacznie migaæ
(rys. 5.10). Zmieniæ punkt prze³¹czania wg opisu (rys. 5 11).
Wcisn¹æ przycisk programowania PRO (10); wartoœci
zaprogramowane zostaj¹ wpisane, a wyœwietlacz prze³¹cza
siê w tryb podstawowy (rys. 5.5).
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5 PROGRAMOWANIE OKRESÓW GRZANIA
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5 PROGRAMOWANIE OKRESÓW GRZANIA
5.5 Przyk³ad wprowadzania okresów grzania
Aktualnym dniem tygodnia jest pi¹tek. Ustawiony jest program
podstawowy. W celu zmiany programu ogrzewania dla
niedzieli w godzinach ad 5.00 rano do 9.00 nale¿y:
Wcisn¹æ przycisk programowania PRO (10)
(rys. 5.12)
Wcisn¹æ przycisk punktów prze³¹czania
(7)
(rys. 5.13)
Wcisn¹æ 2 razy przycisk dni tygodnia 1...7
(rys. 5.14).
Wcisn¹æ przycisk ustawiania - (11) i ustawiæ godzinê 5.00
(rys. 5.15).
Wcisn¹æ przycisk punktów prze³¹czania
(rys. 5.16)
Wcisn¹æ przycisk ustawiania - i ustawiæ godzinê 9.00
(rys. 5.17)

5.6 Kasowanie programu grzewczego
Regulator temperatury pomieszczeñ nie uwzglêdnia okresów
grzania w których pocz¹tek i koniec ustawione s¹ na t¹ sam¹
godzinê. Praca z obni¿on¹ temperatur¹ bêdzie kontynuowana.
Na ekranie ukazany zostanie jedynie pionowy segment dla
danego punktu prze³¹czenia (rys.5.18). Aby z wymazanego
okresu uczyniæ ponownie efektywny okres grzania wystarczy,
je¿eli nastawicie Pañstwo pocz¹tek okresu grzania na
wczeœniejszy, wzglêdnie koniec okresu grzania na póŸniejsz¹
godzinê. Ustawianie ponownie dzia³aj¹cego okresu grzania
mo¿e zostaæ przeprowadzone wg rozdzia³u 5.4.

Ponowne wciœniêcie przycisku programowania PRO (l0)
koñczy pracê w tym trybie i regulator wraca do funkcji
regulacyjnych z nowymi nastawami (rys. 5.5).
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5 PROGRAMOWANIE OKRESÓW GRZANIA
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5 PROGRAMOWANIE OKRESÓW GRZANIA
5.7 Programowanie wzglêdnie kopiowanie okresów
grzania dla kilku dni tygodnia
Mo¿liwe jest równoczesne wprowadzenie lub skopiowanie
okresów grzewczych dla innych dni tygodnia.
W tym celu nale¿y:
• Wcisn¹æ przycisk programowania PRO
• Wcisn¹æ przycisk prze³¹czania
(7)
• Wcisn¹æ przycisk dnia tygodnia 1...7 (5) i ustawiæ ten
dzieñ tygodnia, którego program bêdzie kopiowany
• Wcisn¹æ przycisk "b" (9) w celu okreœlenia programu
bazowego - na ekranie uka¿e siê napis ..”c P”.
• Wcisn¹æ przycisk 1...7 (5) w celu wyboru tych dni, dla
których, poprzez wciœniêcie przycisku "b", bêdzie
obowi¹zywa³ wspólny wybrany bazowy program czasowy.
Cyfra ka¿dego wybranego dnia tygodnia "miga". Po
przyciœniêciu przycisku "b " cyfra ta przestaje migaæ. Dzieñ ten
zostaje wprowadzony, do bloku dni, w których obowi¹zuje
wspólny program bazowy - pokazuje siê symbol "bP "rys.5.21

Je¿eli ma zostaæ usuniêty z bloku któryœ z wybranych dni
tygodnia nale¿y:
wciskaæ przycisk dni tygodnia 1...7 (5) tyle razy, a¿ zacznie
migaæ cyfra w³aœciwa dla dnia tygodnia
(rys. 5.22).
Wcisn¹æ przycisk blokowy b (9), na ekranie wymazana
zostaje litera b (rys. 5,23).
Na koniec wcisn¹æ przycisk programowania PRO (10);
zaprogramowane wartoœci zostaj¹ wpisane, wyœwietlacz
prze³¹cza siê w tryb podstawowy
(rys. 5.24).
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6 FUNKCJE SPECJALNE
6.l Funkcja "PARTY"
Funkcjê tê mo¿na uaktywniæ tylko podczas pracy regulatora wg
programu czasowego. W tym celu nale¿y wcisn¹æ przycisk
PARTY (4)- na ekranie uka¿e siê symbol PARTY (rys. 6.1).
Prze³¹czenie regulatora w tryb "PARTY" powoduje,
¿e równie¿ w czasie trwaj¹cego wzglêdnie najbli¿szego okresu
obni¿enia, regulacja odbywaæ siê bêdzie wg zadanej
temperatury dziennej.
Wraz z pocz¹tkiem kolejnego okresu grzania koñczy siê
dzia³anie "PARTY'; symbol PARTY (" ") znika. Regulator znowu
pracuje wg ustawionego programu grzania.
W celu wy³¹czenia funkcji "PARTY" nale¿y ponownie wcisn¹æ
przycisk "PARTY); symbol znika.
6.2 Dzia³anie letnie, ochrona przed zamarzaniem
W celu wy³¹czenia ogrzewania i jednoczeœnie unikniêcia
nadmiernego wyziêbienia, nie nale¿y zmieniaæ
wprowadzonego programu ogrzewania, lecz przekrêciæ
prze³¹cznik rodzaju pracy (1) na pozycjê .

6.3 Dzia³anie przy braku zasilania elektrycznego
W przypadku zaniku zasilania zegar regulatora temperatury
pomieszczeñ bêdzie dzia³a³ przez pewien czas dziêki
kondensatorowi (rezerwa dzia³ania). Tygodniowy program
ogrzewania zostaje zachowany. Wszystkie funkcje regulatora
temperatury pomieszczeñ bêd¹ w t ym czasie zachowane. Przy
ponownym w³¹czeniu zasilania program grzewczy dzia³a
automatycznie dalej.
6.4 Dzia³anie przy d³u¿szym braku zasilania
Pomimo d³u¿szego braku zasilania który prowadzi do
ca³kowitego roz³adowania kondensatora , wprowadzony
program czasowy zostaje zachowany. Przy ponownym
w³¹czeniu zasilania sieciowego musz¹ zostaæ zaktualizowane
nastawy dnia i godziny wg opisu z rozdzia³u 3. Kondensator
³aduje siê samoczynnie.
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6

7 USTAWIANIE TEMPERATURY ZASILANIA
Prosimy o ustawienie regulatora temperatury zasilania
w kotle wisz¹cym firmy Vaillant zgodnie z poni¿szym
zaleceniem:
- przy instalacjach grzewczych w zakresie niskich temperatur
z temperaturami zasilania do max. 75 °C: ustawienie 7;
- przy instalacjach grzewczych z temperaturami zasilania
do max. 90 °C;
ustawienie 9.

7

24

8 MONTA¯
8.1 Uwaga
Monta¿ i ustawienie urz¹dzenia mo¿e byæ dokonane wy³¹cznie
przez zak³ad autoryzowany. Jakiekolwiek samodzielne zmiany
w urz¹dzeniu jak równie¿ w po³¹czeniach elektrycznych s¹
niedopuszczalne.
8.2 Zakres zastosowañ
Regulator temperatury pomieszczeñ VRT-PZA mo¿e zostaæ
pod³¹czony do wszystkich kot³ów wisz¹cych firmy Vaillant z
wejœciem regulatora 24 V (zaciski 7, 8 i 9). Dok³adne informacje
zawieraj¹ materia³y projektowe firmy Vaillant.P³ytkê monta¿ow¹
mo¿na zamocowaæ na istniej¹cych otworach mocuj¹cych
czujnika temperatury pomieszczeñ firmy Vaillant wczeœniejszej
serii, a tak¿e w miejsce regulatora temperatury pomieszczeñ
innego producenta o wymiarach mocowania 48...60 x 60...65
mm. Regulator temperatury pomieszczeñ VRT-PZA jest
fabrycznie ustawiony jako regulator dwupunktowy. Mo¿e on
zostaæ przestawiony przez specjalistyczny zak³ad na regulacjê
analogow¹ (ci¹g³¹), jak opisano w rozdziale 10.2

8.3 Praca pompy
Sposób dzia³ania pompy tzw. "kontynuuj¹cy" nie jest mo¿liwy
przy pod³¹czen iu regulatora temperatu ry pomieszc zeñ
VRT-PZA. Pompa ustawiona na ten sposób dzia³ania ze
wzglêdów funkcyjno-technicznych pracuje w trybie
"bezpoœrednim" (non-stop). Zalecamy ustawienie prze³¹cznika
rodzaju prac pompy na "S" lub "II" (VC/VCW) wzglêdnie "S"
dla (VU/VUW)
8.4 Zak³ócenia elektromagnetyczne
Regulator temperatury pomieszczeñ, zgodnie z VDE 0875, nie
powoduje zak³óceñ wg stopnia "N" Je¿eli zostanie u¿yty
w instalacji wraz z innymi urz¹dzeniami, to zachowuje on
stopieñ "N" je¿eli równie¿ inne urz¹dzenia go zachowuj¹.

8
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8 MONTA¯

58

7

9

37

85

8

10

10

7
64

111
145

7. Pokrywa czo³owa obudowy regulatora
8. Zatrzask
Rys. 8 Monta¿
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9
9. P³ytka monta¿owa
10. Otwory mocuj¹ce

8

8 MONTA¯
8.5 Miejsce monta¿u
Regulator temperatury pomieszczeñ nale¿y umieœciæ w miejscu
nadaj¹cym siê do jego funkcji. Najkorzystniejszym miejscem jest
najczêœciej g³ówne pomieszczenie mieszkalne na œcianie
wewnêtrznej na wysokoœci mniej wiêcej 1,5 m. Regulator
powinien dokonywaæ pomiaru temperatury cyrkuluj¹cego
powietrza w pomieszczeniu, bez przeszkód ze strony mebli,
zas³on i tym podobnych przedmiotów.
Miejsce zainstalowania powinno zostaæ wybrane tak, aby ani
przeci¹g z okien lub drzwi, ani te¿ Ÿród³a ciep³a jak grzejniki,
œciany kominkowe, telewizor czy promieniowanie s³oneczne nie
mia³y wp³ywu na pomiar temperatury. W pokoju, gdzie
umieszczony zosta³ regulator temperatury pomieszczeñ zawory
grzejników musz¹ byæ stale w pe³ni otwarte.

8.6 Kolejnoœæ monta¿u
Przed zamontowaniem regulatora temperatury pomieszczeñ
nale ¿y u³o¿ yæ przew ody elek tryc zne do urz¹ dzeni a
grzewczego.
Mocowania dokonuje siê w sposób nastêpuj¹cy:
a) delikatnie wcisn¹æ ostrze œrubokrêta w zatrzaski
mocuj¹ce (8) tak, aby zdjêæ pokrywê regulatora (7)
z p³ytki monta¿owej (9);
b) wywierciæ dwa otwory (10), 6 mm zgodnie z rys. 8,
umieœciæ w nich ko³ki (do³¹czone do zestawu)
c) umocowaæ p³ytkê monta¿ow¹ na œcianie dwiema
znajduj¹cymi siê w zestawie œrubami.
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9 POD£¥CZENIE ELEKTRYCZNE
10

11

12

12a

10

9

Thermocompact
VC... VU
VCW...VUW

1 2

PE N L

9. P³ytka monta¿owa
10. Otwory mocuj¹ce
11. Przepust kablowy
Rys. 9 Pod³¹czenie elktryczne
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15...24 V+ - 13

3 4 5

12

7 8 9

7
8
9

12. Listwa zaciskowa
12a. Zaciski
13. Listwa pod³¹czeniowa kot³a

10 11 12
1

9 POD£¥CZENIE ELEKTRYCZNE
Pod³¹czenie do kot³a
Uwaga: Regulator temperatury pomieszczeñ VRT-PZA mo¿e byæ
pod³¹czany tylko do zacisków niskiego napiêcia 7, 8, 9 kot³a
wisz¹cego firmy Vaillant. Pod³¹czenie elektryczne powinno
zostaæ wykonane przez autoryzowany zak³ad.
Przewody elektryczne pod³¹czyæ do zacisków 7, 8 i 9 zgodnie
z rysunkiem 9. Kabel pod³¹czeniowy w przeprowadziæ przez
przepust (11).
Po pod³¹czeniu do listwy zaciskowej (12) nale¿y na³o¿yæ
pokrywê regulatora temperatury na p³ytkê monta¿ow¹ tak, aby
wtyki (12b) trafi³y w zaciski (12a). Docisn¹æ regulator do p³ytki
monta¿owej tak, aby "zaskoczy³y" zatrzaski. G³ówny wy³¹cznik
kot³a ustawiæ na "I".

9
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10 URUCHOMIENIE
PZ PA

12b

14
15
12h 24h

12b. Styki
15. Prze³¹cznik godzin 12/24
Rys. 10 Odwrotna strona regulatora
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14. Prze³¹cznik sygna³u
dwupunktowy/analogowy

10 URUCHOMIENIE
10.1 Pierwsze uruchomienie
Pierwszego uruchomienia regulatora temperatury pomieszczeñ
powinien dokonaæ autoryzowany zak³ad odpowiedzialny
za pracê instalacji.
Nale¿y przy tym uwzglêdniæ:
Mo¿liwoœci oszczêdzania energii :
bli¿sze informacje w rozdziale 1.
Ustawianie dnia tygodnia i godziny:
informacje w rozdziale 3.
Wprowadzanie okresów grzania:
informacje w rozdziale 5.

10.2 Regulacja dwustopniowa / analogowa (ci¹g³a)
Regulator VRT-PZA ustawiony jest fabrycznie na regulacjê
dwustopniow¹. Przestawienie jest mo¿liwe do wykonania, ale
jedynie przez autoryzowany zak³ad. Ustawiæ g³ówny wy³¹cznik
kot³a na "0': Zdj¹æ regulator temperatury pomieszczeñ z p³ytki
monta¿owej zgodnie z opisem z rozdzia³u 8.6.
Je¿eli moc kot³a le¿y wyraŸnie ponad obliczonym
zapotrzebowaniem na ciep³o, to wtyczka prze³¹czania
dwupunktowe/ analogowe (14) powinna zostaæ w³¹czona
do PZ.
W instalacjach przy których moc grzewcza dopasowana jest do
obliczonego zapotrzebowania na ciep³o, zaleca siê
prze³¹czenie na regulacjê analogow¹. W tym celu wtyczkê
prze³¹czania (14) nale¿y w³o¿yæ do PA.

Kontrola funkcji:
informacje w rozdziale 6.
Ustawianie temperatury zasilania:
informacje w rozdziale 7.
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10 URUCHOMIENIE
10.3 Wyœwietlenie godzin 12/24
Przestawienie jest mo¿liwe do dokonania jedynie przez
autoryzowany zak³ad:
Ustawiæ g³ówny wy³¹cznik kot³a na "0". Regulator temperatury
pomieszczeñ z p³ytki monta¿owej zgodnie z opisem z rozdzia³u
8. Je¿eli u¿ytkownik ¿yczy sobie 24-godzinnego wyœwietlania na
ekranie (3, rys. 1), to wtyczkê prze³¹czania 12/24 godziny (15,
rys. 10) nale¿y w³o¿yæ do 24 h. Je¿eli u¿ytkownik ¿yczy sobie 12
godzinnego wyœwietlenia na ekranie, to wtyczkê prze³¹czania
12/24 godziny (15, rys. 10) nale¿y w³o¿yæ do 12 h.
Wyœwietlenie na ekranie prze³¹czy siê najpóŸniej w ci¹gu
30 sekund na wybrany tryb pracy.
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10.4 Przygotowanie do u¿ytkowania
Po ka¿dym z tych ustawieñ nale¿y nasadziæ regulator
temperatury pomieszczeñ na p³ytkê monta¿ow¹, a g³ówny
wy³¹cznik kot³a przestawiæ na "I".

11 DANE TECHNICZNE
Typ urz¹dzenia
Art. Nr
Napiêcie zasilania
Pobór pr¹du
Zakres ustawieñ temperatury:

temperatura dzienna
temperatura nocna
Najkrótszy zakres prze³¹czania dla okresów grzania
Zakres proporcjonalnoœci
Histereza
Rezerwa dzia³ania
Wymiary:
szerokoœæ
wysokoœæ
g³êbokoœæ
Ciê¿ar
Przewody pod³¹czeniowe
Rodzaj ochrony
Klasa ochrony
Temperatura dzia³ania
Dopuszczalna temperatura sk³adowania

VRT-PZA
9148
15...24 V
30 mA
5...30 °C
5...20 °C
10 min
2K
1K
0,5 h
148 mm
85 mm
30 mm
ok. 200 g
3 x 0,75 mm2
IP 30
III
+5...+40 °C
-20...+50° C
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11

NOTES
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NOTES
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